VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid årsmöte med Värmland- Västergötlands Seglarförbund
i Karlstad 2010-11-27
Närvarande:
Med fullmakt: Marianne Stålheim SHBS Torbjörn ArdebrantKDSS,
Ulf Pettersson KKF, Kent Persson och Rolf Birgersson HJSS,
Torbjörn Käll MSK, Johan Högvall och Paula Nilsson SSWL,
Leif Dahlberg UKSS, Rickard Eriksson och Lars-Olof Wallerman CSS
samt Åsa Runberg och Lars-Eric Bohlin KKS
Ur styrelsen: Sven Sjöö, Per Söderström, Morgan Svensson, Karl-Åke Ragnarsson,
Niklas Warnicke, Trond Reimers, Josef Jura och Ingemar Johansson.
Övriga:

Sune Strömberg Revisor.
Representanter från förbundssällskap inkl ovanstående sammanlagt 26
personer.

§1

Mötets öppnande, uppvaktningar
Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd.
Ordf Sven Sjöö hälsade välkommen till förbundets 5.e årsmöte.
Speciellt välkomnades Årets Seglare Pontus Johansson samt
Årets Ledare Linus Nilsson
Mötet ajournerades för presentation av Mästarnas Mästare och Junior Cup
Årets Seglare och Årets Ledare uppvaktades med stipendier och gåvor.
Årsmötet återupptog förhandlingarna kl 13 00
Närvarande enligt ovan samt beslutades att justering av röstetal vidtages, enligt
SSF utfärdad röstlängd, om röstning blir aktuell.
Bilaga 1

§2

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes

Bilaga 2

§3

Årsmötet konstaterades varit behörigen utlyst

§4

Till ordförande för årsmötet valdes Sven Sjöö

§5

Till sekreterare för årsmötet valdes Ingemar Johansson

§6

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Marianne Stålheim och
Morgan Svensson

§7

Behandling av verksamhets- förvaltnings- och revisionsberättelser.
a) Verksamhetsberättelsen behandlades,
godkändes och lades till handlingarna.
Bilaga 3
b) Årsredovisning enligt bilaga godkändes och lades till handlingarna
Beslutades Årets resultat i ny räkning
Bilaga 4

§8

c) Revisionsberättelsen enl bilaga upplästes och lades till handlingarna.
Bilaga 5
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2009-09-01-----2010-08-31.
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§9

Val av ordförande VVSF , tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
Beslutades välja Josef Jura Grums / SÄSK

§ 10

Val av åtta övriga ledamöter.
Konstaterades att följande ledamöter har 1 år kvar:
Niklas Warnicke Lidköping / VÄSS
Per Söderström Vänersborg / VÄSS
Trond Reimers Karlstad / KDSS
Beslutades välja följande ledamöter för en tid av 2 år:
Morgan Svensson Karlstad /KDSS omval
Kent Persson Hjo /HJSS nyval
Marianne Stålheim Skoghall /SHBS nyval
Per Åberg Laxå /CRSS nyval
Beslutades välja följande för en tid av 1 år:
Ingemar Johansson Vänersborg / SSWL / VÄSS omval

.
§ 11

Val av en revisor jämte en personlig suppleant för en tid av 1 år.
Beslutades välja Per Edberg Karlstad /KDSS
med Sune Strömberg Lidköping /SSWL som personlig suppleant.

§ 12

Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen
för en tid av 1 år.
Beslutades välja till ordförande Sven Sjöö Säffle/KDSS
samt ledamöterna Leif Dahlberg Ulricehamn UKSS,
Lars Ernholm Kristinehamn /CRSS
Två ledamotplatser blev vakanta samt beslutades att valberedning och styrelse
snarast skall nominera ledamöter och tillsätta dessa.

§ 13

Val av ombud och erforderliga suppleanter till Seglardagen.
Beslutades att styrelsen utser representanter till ” Seglardagen”.

§ 14

Val av ombud och erforderliga suppleanter till respektive idrottsförbunds
årsmöten.
Beslutades att styrelsen utser representanter till dessa årsmöten.

§ 15

Behandling av förslag till VVSF.s verksamhetsplan samt fastställa
årsavgift och årsbudget.
a) Mål 2010—2011.
Beslutades enligt styrelsens förslag
Bilaga 6
b) Fastställa årsavgift och årsbudget
Beslutades bifalla styrelsens budgetförslag enligt bilaga samt fastställa årsavgifter för år 2011—2012 oförändrade 15:- resp 28:- Bilaga 7

§ 16

Behandling av motioner samt styrelsens förslag
a) Motion 1 MSK
Bilaga 8
Beslöts att
i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.
Beslöts att
överlämna motionen till SSF seglardag 2011
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b) Motion 2 MSK
Bilaga 9
Beslöts efter votering med sluten omröstning med siffrorna 40 för avslag
och 10 för antagande av motionen
att
i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.
Beslöts att styrelsen tillsätter en allsidigt sammansatt arbetsgrupp som
i god tid innan nästa planeringsdag utarbetar förslag som
planeringsdagen har att ta ställning till.
c) Motion 3 MSK
Beslöts att

Bilaga 10
i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

d) Motion 4 MSK
Beslöts att

Bilaga 11
i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

Behandling av styrelsens förslag

Bilaga 12

e) Fastställa licenskrav för sanktionerad tävling.
Beslutades, enligt styrelsens förslag.
f) Tävlingsbestämmelser för Vänerserien.
Beslutades, enligt styrelsens förslag
.
g) Reviderade Tävlingsbestämmelser för Vänerpokalen inkl SF
Beslutades, enligt styrelsens förslag
h) Tävlingsresultat
Beslutades, enligt styrelsens förslag
i) C-55-satsning
Beslutades, enligt styrelsens förslag
h) Kursplan
Beslutades arbeta efter föreslagen kursplan
Konstaterades att kursplan är ett levande dokument.
§ 17

Bilaga 13

Årsmötets avslutande.
Sven Sjöö tackade årsmötet och överlämnade klubban till Josef Jura som
tackade för förtroendet att leda distriktet under kommande verksamhetsår.
Sven Sjöö och Karl-Åke Ragnarsson avtackades med förbundets standar och
blommor samt avslutades mötet kl 15 30

Vid protokollet
_________________________
Justeras:
Ingemar Johansson
_______________________
Marianne Stålheim
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_____________________
Morgan Svensson

